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WINTERREISE Viatge d’hivern  

La dona i el romanticisme. Anhel i desesperança  
 

 
MARISA MARTINS mezzosoprano 

JAUME TORRENT guitarra 
 

Els tres grans cicles de lieder de Fr. Schubert, Die schöne Müllerin, Winterreise i Schwanengesang, han estat interpretats tradicionalment per veus 
masculines de tenor o de baríton, tot i que mai han faltat veus femenines que, amb indiscutible autoritat artística, els hagin incorporat total o 
parcialment al seu repertori aconseguint traduir amb èxit tota la seva expressivitat i dimensió dramàtica.  
Hi ha música que pel fet d’estar profundament arrelada en la condició humana, està per sobre del temps i també hi ha música que per la seva 
qualitat intrínseca admet més d’una assignació instrumental. Aquest és el cas d’aquestes col·leccions de cançons de Schubert que, malgrat les 
associem a una determinada estètica temporal, la transcendeix superant, al mateix temps, qualsevol associació incontestable a un color 
instrumental únic.  
Durant el romanticisme, l’exaltació dels sentiments assumeix un valor predominant. L’amor s’erigeix como un dels grans temes de la poesia i de 
la música i, com l’estrella polar, guiarà al caminant –der Wanderer és home o dona– en la seva immersió en el camí iniciàtic que transita a través 
de l’anhel, de les falses esperances, de les expectatives frustrades, del desesper, del sentiment de soledat i, finalment, del desig 
d’autodestrucció...  
La versió que Marisa Martins (mezzosoprano) i Jaume Torrent (guitarra) ofereixen del Winterreise no tan sols manté les més altes expectatives 
interpretatives del cicle, sinó que li aporten matisos expressius que, per la personalitat vocal i instrumental d’ambdós, no podríem esperar de les 
versions tradicionals per a veu masculina i piano. 

WINTERREISE Viatge d’hivern 
Franz SCHUBERT (Àustria, 1797 - 1828) 

Poemes de Wilhelm MÜLLER (Alemanya, 1794 - 1827) / Transcripció de la part de piano a guitarra d’en Jaume TORRENT  
 

1. Gute Nacht – Bona nit 
2. Die Wetterfahre – El penell 

3. Gefrorne Tränen - Llàgrimes gelades 
4. Erstarrung - Entumiment 

5. Der Lindenbaum - El til·ler 
6. Wasserflut - Torrent 

7. Auf dem Flusse - En el riu 
8. Rückblick - Mirada enrere 

9. Irrlicht - Foc fatu 
10. Rast - Descans 

11. Frühlingstraum - Somni de primavera 
12. Einsamkeit - Soletat 
13. Die Post - El correu 

14. Der greise Kopf - La cap cabell blanc 
15. Die Krähe - La gralla 

16. Letzte Hoffnung - Última esperança 
17. Im Dorfe - Al poble 

18. Der stürmische Morgen – Matí de tempesta 
19. Täuschung - Engany 

20. Der Wegweiser - El pal indicador 
21. Das Wirtshaus – L’hostal 

22. Mut - Valor 
23. Die Nebensonnen - El Parheli 

24. Der Leiermann - El músic de carrer 
 

 



 
 
 

 La mezzosoprano hispano-argentina MARISA MARTINS va iniciar el seus estudis a Buenos Aires i els va continuar al 
Conservatori Superior Municipal de Barcelona.  
El seu repertori operístic abasta principalment Monteverdi (Ottavia, Proserpina, Minerva), Mozart (Dorabella, Annio, Zerlina, Idamante, Tamiri) i 
Rossini (Zaida, Doralice, Roggiero), rols que ha interpretat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatre de la Zarzuela i Teatre Real de Madrid, 
Teatre de la Monnaie de Brussel·les, Rossini Opera Festival de Pesaro, Festival Mozart de A Coruña, entre d’altres. En el 250è aniversari de 
Mozart, debutà al Festival de Salzburg amb “L’oca del cairo” i “Lo sposo deluso”. Per refermar-se en aquest repertori ha tingut la sort de 
col·laborar amb directors de la talla de René Jacobs, Harry Bicket, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Christopher Hogwood, Alberto Zedda, Ottavio 
Dantone, Attilio Cremonesi, entre d’altres.  
Especialment interessada en la relació veu-moviment, intervé en produccions que combinen música i dansa contemporània en els teatres de 
Basilea, Lucerna, Hebbel-Theater de Berlín, L’Òpera de Colònia, Brooklyn Academy of Music de Nova York, Festival de Música Antiga d’Innsbruck, 
col·laborant amb reconeguts coreògrafs com Trisha Brown, Joachim Schloemer i Charles Moulton.  
En el camp del Lied sent predilecció per la música francesa i espanyola, la qual cosa l’ha dut a estrenar diverses obres de compositors catalans 
com Xavier Montsalvatge, Frederic Mompou, Miquel Ortega, Xavier Benguerel, Enric Palomar, David Padrós, Josep M. Mestres Quadreny i Jordi 
Rossinyol.  
Guardonada amb l’Orphée d’Or 2008 a la categoria “Grandes Voix Humaines. Henry Jacqueton” per “El gran burlador” del segell Lauda. De la 
seva discografia destaquen també “Monteverdi Madrigali Guerrieri ed Amorosi” –Harmonia Mundi–, amb René Jacobs; Frederic Mompou             
–Warner Music– amb l’Orquestra Real Filharmonía de Galícia; i de Columna Música: “Frederic Mompou –Combat del Somni–“; “Rèquiem” de 
Xavier Benguerel (premi CD Compact 2007 –categoria Música Coral–; “Xavier Montsalvatge Integral de Canto (Vol. I)” i, del mateix compositor, 
l’òpera “El gato con botas” amb Antoni Ros Marbà i l’Orquestra del Liceu (nominada per als premis Grammy del 2004 al millor enregistrament 
d’òpera). 
 

 El guitarrista JAUME TORRENT és el primer compositor a la història de la guitarra que ha desenvolupat un 
llenguatge polifònic, funcional i orgànic en tonalitats com La bemoll major, Do sostingut major, Mi bemoll major, Fa sostingut menor, etc. 
(tonalitats que la tradició compositiva de la guitarra ha considerat com inoperants per al desenvolupament del llenguatge guitarrístic). Amb les 
24 Fantasies escrites en totes les tonalitats majors i menors i les 8 Sonates –la núm. 4 està en La bemoll major i la núm. 5 en Mi bemoll major– 
Jaume Torrent obre les portes de la guitarra a un món de tonalitats, modulacions i desenvolupaments temàtics mai explorat fins ara, situant-la   
–respecte de la ductilitat tonal– a l’alçada de la dels instruments més rics en literatura polifònica. Vladimir Mikulka afirmà: «...aquestes obres per 
a guitarra circulen per camins compositius que, fins ara, només podíem trobar en la literatura pianística dels grans compositors. L'abast de les 
troballes que posseeixen constitueixen, pels guitarristes, un dels millors valors del nostre repertori». És autor de més de 300 obres per a guitarra 
que inclouen guitarra solos, música de cambra amb guitarra i concerts per a guitarra, guitarra i violí o guitarra i flauta i orquestra. El seu Concert 
de Rialp per a guitarra i orquestra simfònica, op. 70 està considerat per veus autoritzades del panorama internacional de la guitarra, de la 
musicologia, de la direcció d'orquestra i de la composició (Ángelo Gilardino, Patricio Mátteri, Henri Jul Hansen, Jordi Cervelló, Francisco Fleta, 
etc.) com "un dels millors concerts per a guitarra escrits fins al moment que es presenta com a rival dels grans concerts de compositors de la talla 
de Joaquín Rodrigo, Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer o Lalo Schifrin, entre d'altres".  
La seva presència com a concertista en els escenaris internacionals és permanent i ha actuat com a solista de prestigioses orquestres europees i 
americanes –Orquestra Simfònica de París, de Cambra d'Israel, Simfònica de la RAI, Dresdner Philharmonie, Filharmònica Nacional d'Ucraïna, de 
la RTV Espanyola, Bilkent Symphony, de la Ràdio Búlgara, de la RTV de Luxemburg, American Wind Symphony, Symphony Orchesta of Bursa, 
Westcoast Shymphony, Simfònica de València, etc. El 2004 va ser guardonat amb el Premi Golden Fortune d'Ucraïna en reconeixement a la 
qualitat i popularitat de la seva trajectòria. Al març del 2012 va actuar com a solista de 4 dels seus concerts per a guitarra i orquestra en el marc 
del Festival Internacional “Prospectives XXIIè siècle" celebrat a França, sent la primera vegada en la història que un compositor guitarrista 
interpreta 4 concerts propis en una sola programació. A l'octubre del mateix any, va gravar el seu concert per a guitarra i orquestra simfònica 
“Concert de Rialp" amb la Polish Baltic Philharmonic dirigida per Ernst van Tiel. El novembre de 2015, el guitarrista Mauricio Díaz li estrenà el 
cinquè concert per a guitarra i orquestra “Concerto da Vinci” amb l’Orquestra Filharmònica de l’Estat de Querétaro (Mèxic) sota la direcció de 
José Guadalupe Flores i el desembre del mateix any, l’Orquestra Camerata de Sant Cugat, sota la direcció de Xavier Baulíes, li estrenà la Cantata 
per a orquestra i cors “Prec eixut de Nadal” amb textos de Narcís Comadira.      
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Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  .................................................................................................................. 

 

Correu electrònic  ........................................................................................................................ 

http://racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

